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Acord núm. 288/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria per a 
l’elecció dels representants de l’Estudiantat, PDI, PAS i al Consell de Dept. Psicologia. 

Acord núm. 289/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el calendari per a 
l’elecció dels representants de l’Estudiantat, PDI, PAS i al Consell de Dept. Psicologia. 
 

Amb motiu de la creació del nou Departament de Pedagogia i del nou Departament de Psicologia de la 
Universitat de Lleida i per tal d’agilitzar tot el procés de posada en marxa d’aquestes noves unitats 
es convoca de forma extraordinària eleccions de l’estudiantat, del personal d’administració i serveis i 
d e l  personal docent i investigador, per a la constitució dels Consells dels Departament de Pedagogia i 
del Departament Psicologia i l’elecció del corresponent director/a dels Departaments afectats per la 
creació de les noves unitats departamentals. 

Per tant, d’acord amb el que preveuen els articles 43, 70, 72, 108 d), 142 a) i b), 154 a) i 192 a 195 dels 
Estatuts de la Universitat de Lleida i l’art. 5 de la Normativa Electoral, es convoquen eleccions de 
l’estudiantat, PAS i PDI al Consell de Departament de Pedagogia i al consell del Departament de 
Psicologia, així com l’elecció de Director/a dels Departaments afectats (2019), amb el calendari següent:. 

CALENDARI ELECTORAL 2019 
 
El 18 de desembre de 2018 Consell de Govern: aprovació de la convocatòria i 

del calendari electoral. 

El 14 de gener 2019 Publicació dels censos provisionals 
Del 15 al 17 de gener de 2019 Presentació de reclamacions als censos provisionals 

El 18 de gener de 2019 Resolució de reclamacions dels censos provisionals per 
la Junta Electoral. 

21 de gener de 2019 Publicació dels censos definitius. 
Fins al 21 de gener de 2019 Determinació per part de la Comissió electoral del 

Centre dels llocs a cobrir als Consells de Departament i 
els membres de les meses electorals. 

Des del 22 de gener de 2019 Inici del termini per a l’emissió de certificats a efectes 
de vot per correspondència. 

Del 22 al 24 de gener de 2019 Presentació de candidatures de l’estudiantat. 

El 25 de gener de 2019 Proclamació provisional de les candidatures per   la 
Comissió electoral del centre. 

Del 26 al 29 de gener de 2019 Impugnació de candidatures. 

El 30 de gener de 2019 Resolució de les impugnacions i proclamació definitiva 
de les candidatures. 

Del 31 de gener al 4 de febrer de 2019 Campanya electoral i vot anticipat 
Fins al 5 de febrer de 2019 Termini per a l’emissió del vot per correspondència. 
El 6 de febrer de 2019 Jornada de reflexió. 
El 7 de febrer de 2019 Jornada electoral. Votacions (Horari de 10 a 18 h.). 

Proclamació provisional de resultats per la Comissió 
electoral del centre. 

Fins a l’ 11 de febrer de 2019 Impugnacions dels resultats. 

El 12 de febrer de 2019 Resolució de les impugnacions i proclamació 
definitiva dels resultats. 

A partir del 13 i fins al 25 de febrer de 
2019 

Constitució del Consell de departament i elecció de 
Director/a de departament. 

 


